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Groen   

Haal de natuur in huis  

 

Unieke natuurbeelden van de bijzondere 

schoonheid van het Waddengebied. 

https://www.npostart.nl/het-

wad/BV_101396193 

 

Raad het dier! 

https://www.youtube.com/watch?v=Ci73M0tC

7wU  

 

 

Maatschappij  

Er wordt gewerkt in Nederland 
 

Radio en TV van vroeger: Hoe werden 

bekende programma’s als de Fabeltjeskrant en 

spotjes van Loeki de Leeuw (as-sje-me-nou?) 

gemaakt? 

http://in.beeldengeluid.nl/kanaal/1347-achter-

de-schermen  

 
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film en TV  

Wat kijken we vandaag?   

 

RTVOost: Twente in vogelvlucht. Met drones 

zijn mooie beelden gemaakt van bovenaf.  

https://www.rtvoost.nl/tv/programma/903/Ov

erijssel-in-vogelvlucht/aflevering/420205 

 

Wie van de 3? Spelprogramma van 1980 

https://youtu.be/mmge-UgNL24  

 

 

 

Muziek   

Daar word je vrolijk van!  
 

Radio NPO 5, de zender voor oldies en echte 

klassiekers: https://www.nporadio5.nl/ 

 

Geniet van een nieuw muziekcadeau van Hans 

de Liedjesman! 

https://www.youtube.com/watch?v=tQdVVWy

82iU  
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Eten & Drinken   

Kookt u mee? 
 

Samen koken en samen eten draagt bij aan 

het leefplezier. Lisette Bossert kookt wekelijks 

samen met haar moeder die dementie heeft. 

Zij verzamelde 5 inspiratietips waarmee je 

direct aan de slag kunt.  

https://youtu.be/CZpiul7Yy0o  

 

De top-10 van Oudhollandse gerechten! Kent 

u ze allemaal? 

https://www.alletop10lijstjes.nl/top-10-

oudhollandse-gerechten/ 
 

 

 

Geloof, hoop en liefde  

Voor het stukje zingeving  
 

Anna Geerdink is 80 jaar. Ze schrijft 

gedichtjes in dialect en heeft in Coronatijd een 

eigen YouTubekanaal gemaakt. 

https://www.youtube.com/channel/UCVahk-

a9WfNp1j_b5Fy0R_g/playlists 

 

 

Verhuizen is een ingrijpende gebeurtenis, toch 

doen we het massaal. Zo gaan er dit jaar weer 

ruim 1,5 miljoen mensen naar een ander huis. 

Het programma Nederland Verhuist volgt er 

twee. En u kunt meekijken.   

https://www.avrotros.nl/ontspanning/item/ter

ug-naar-het-ouderlijk-huis-24-04-2017/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermaak   

Tour de boer  
 

Zo zag reizen er in de jaren ’70 uit! Een leuk 

onderwerp dat ongetwijfeld de nodige 

anekdotes op zal roepen. Samen met oude 

fotoalbums op schoot… 

https://www.zoover.nl/blog/algemeen/zo-zag-

reizen-er-in-de-jaren-70-uit/ 

 

Een documentaire met Richard Groenendijk 

over de manier waarop Nederlanders vakantie 

vierden en hoe dat in een eeuw tijd 

veranderde. 

https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/

nederland-op-film/vakantie/POW_03876975/ 

 

 

Weetjes 

Wist u dat?   

 

Er bestaat een site voor en door opa’s en 

oma’s, met leuke artikelen over o.a. 

gezondheid, Bonusoma en allerlei activiteiten. 

https://www.opanoma.nl/ 

  

Capriccio toneelvereniging Borne: Amateur 

toneel met musicals als ‘De Jantjes’ en ‘Der 

Zigeunerbaron’.  

https://www.youtube.com/user/Capriccio97/fe

atured?view_as=subscriber   
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